Uppleva
och göra

Hej!
Vi skriver till dig eftersom du hyr en båtplats hos Kalmar kommun. Vi har tidigare
informerat om att vi kommer att gå över till en digital lösning för kommunala
båtplatser och under hösten är det dags att flytta alla befintliga hyresgäster till det
nya systemet.
Vi vill genom det här informationsbrevet berätta om vad detta innebär för dig som
hyresgäst.

Varför en digital hantering?
I det nya systemet kan du själv hantera dina båtärenden när det passar dig och du
behöver inte fundera på att passa telefontider eller vänta på svar från oss. I den nya
portalen kan du också direkt se vilka båtplatser som är lediga, om det finns tillgång
till el, storlek på platserna och kostnad.
När du har loggat in i båtportalen kan du se all information som rör din båtplats
och du kan också välja hur du vill bli kontaktad av oss om frågor som rör din
båtplats, exempelvis via e-post eller sms.

Nytt avtal i båtportalen
Den 1 januari 2022 startar en ny avtalsperiod. Vi har uppdaterat våra avtal för
båtplatser och du kommer att behöva logga in i portalen och godkänna det nya
avtalet. En kopia på hur det nya avtalet ser ut finns med i detta utskick. Det är
främst språkliga ändringar och förtydliganden som har gjorts i avtalet.
För att behålla din båtplats behöver du godkänna det nya avtalet i portalen senast
2021-11-30. Vi kontaktar dig igen när båtportalen är öppen och du kan logga in och
göra detta.
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I och med att vi kommer med nytt avtal och nya taxor kommer januari-mars 2023
att ingå i nästkommande period. Det första nya avtalet sträcker sig 2022-01-01 till
2023-03-30. Från 1 april 2023 förnyas sedan avtalet en gång var 12:e månad.
Varje år när det är dags för en ny avtalsperiod kommer du att få godkänna avtalet
i portalen. Då säkerställer vi att alla har samma avtal oavsett när du blev hyresgäst
hos oss. Vi kommer att skicka ut en påminnelse med en länk när det är dags att
förnya ditt avtal och betala.

Var hittar jag den digitala båtportalen?
När allt i portalen är klart kommer vi att kontakta dig med en länk till portalen och
berätta mer om vad du praktiskt behöver göra.

Nya båttaxor
I samband med den nya avtalsperioden gäller nya båttaxor. Det har tidigare
funnits många olika prissättningar vid varje brygga och dessutom ett stort antal
extratillägg som gjort det otydligt hur mycket en plats faktiskt kostar. Nu har
vi förenklat taxorna.
De nya taxorna utgår från vilken servicenivå som finns på det aktuella området.
Vi har delat in våra områden för båtplatser i olika klasser beroende på vilken
servicenivå som finns. Så här ser fördelningen ut:
Klass
A

Område
Svensknabben

B

Stensö fiskehamn,
Kullö, Elevatorkajen,
Ängö, Ljungnäs,
Dockehamnen och
Varvsholmen.
T-bryggan, Ekö och
Ekenäs.

C

D

Lindöfjärden och
Jutebron.

Priser per avtalsår
920 kr per
bryggmeter
800 kr per
bryggmeter

Servicenivå
Tillgång till el finns från delade
el-stolpar.
På vissa platser finns möjlighet
till eget eluttag. Då tillkommer en
kostnad på 750 kr per år.

650 kr per
bryggmeter

På vissa platser finns möjlighet
till eget eluttag. Då tillkommer en
kostnad på 750 kr per år.
Ingen tillgång till el.

550 kr per
bryggmeter

En nyhet i de nya taxorna är att det ingår en båtbottentvätt per år i priset. Du kan
läsa mer om båtbottentvätten på Destination Kalmars webbplats:
kalmar.com/battvatt.
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Övriga tillägg

I det nya avtalet finns två typer av tilläggskostnader:
• 250 kr per avtalsår för platser med pålboj
• 750 kr per avtalsår för platser med Y-bom.
Ditt totala pris ser du när du bokar din plats.

Betalning
Vi kommer inte längre att skicka ut en faktura utan betalningen av båtplatsen görs
i båtportalen.

Vad händer nu?
Under vecka 45 kommer vi att kontakta dig igen om det nya avtalet. Då kommer
du att få en uppsägning av din befintliga plats. Vi måste säga upp nuvarande avtal
för att vi ska få teckna ett nytt. Efter uppsägningen kommer du att erbjudas samma
båtplats i båtportalen och om du vill behålla din båtplats godkänner du avtalet och
betalar avgiften i portalen senast 2021-11-30.
Med vänlig hälsning
Karin Fahlcrantz
Enhetschef för park

Frågor?
Läs mer på vår webbplats: kalmar.se/bat-fragor
eller skanna qr-koden med din mobil eller din
surfplatta och kom direkt till vår webbplats.
Du kan också kontakta oss på
Telefon: 0480-45 00 00
E-post: kommun@kalmar.se
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